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Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938
i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale nr 2/98 Zarz¹du Narodowego Banku Polskie-
go z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie rodzajów weksli przyj-
mowanych przez Narodowy Bank Polski do redyskonta oraz
zasad i trybu ich redyskonta (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 5 i z 1999 r.
nr 9, poz. 13) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) w § 4 dodaje siê drugie zdanie w brzmieniu: 

„Na listach pozostaj¹cych w oddziale NBP oddzia³
zamieszcza adnotacjê dotycz¹c¹ terminu (dzieñ, go-

dzina, minuta) przed³o¿enia do redyskonta weksli ob-
jêtych dan¹ list¹”, 

2) § 191 otrzymuje brzmienie: 

„§ 191

W przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 2, § 16
ust. 2 i § 17 ust. 1, przesy³anie weksli nastêpuje drog¹
pocztow¹ — przesy³k¹ polecon¹.”, 

3) w za³¹czniku nr 5 do uchwa³y, poni¿ej stempla od-
dzia³u NBP, dodaje siê wyrazy „Przesy³ka polecona”. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Narodowego Banku Polskiego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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